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CHÀO TATA SHOW  
CHÀO THẾ GIỚI RỘNG LỚN 

 

TẠP CHÍ VỀ ÂM THANH CHUYÊN NGHIỆP, VIDEO VÀ CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG 

Yamaha PM10 phục vụ 
tour diễn Carnival của 

Châu Kiệt Luân 
 

VISCO và TNHH ihD cung 
cấp giải pháp AV và ánh 

sáng vượt trội cho 
Hoiana Suncity 

 
Adamson E15 biến  

United Lab thành một 
trong những địa điểm  
lớn được trang bị tốt 

nhất tại Nhật Bản 
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Các hệ thống âm thanh của GECKO  
được lắp đặt tại trường trung học St. Stephen's 

  

Trường Trung học St. Stephen 
là một trường học nằm ở 
Manila, Philippines. Hội trường 
đa năng của trường, còn được 
gọi là Hội trường Stephenian, 
gần đây đã nâng cấp hệ thống 
âm thanh của mình lên 
GECKO® để sinh viên, giảng 
viên, nhân viên và khách có thể 
thực sự thưởng thức một hệ 
thống âm thanh đẳng cấp thế 
giới với độ trong và độ phủ âm 
thanh vượt trội.  
 
Để thay thế cho hệ thống cũ, 
họ đã lắp đặt hai loa Audiophile 
REVELATION SR 615RF 15 
"C.R.I.S.T.A.L.® cho hệ thống 
FOH cùng với hai loa Audiophile 
REVELATION SR 612RF 12" 
C.R.I.S.T.A.L.® cho hệ thống 
delay tại khán phòng có sức 
chứa 1000 chỗ ngồi.  
 
Điều khiển các loa này là bảng 
điều khiển  âm thanh 
CRISTAL® Audiophile  GECKO® 
EXODUS ATOM MXR 1208A 12 
kênh, trong khi kết nối của tất 
cả các loa với GECKO® 
EXODUS ATOM MXR 1208A 
được thực hiện bằng cách sử 
dụng cáp loa GECKO® TRUTH 
T2 do GECKO® được ngắt bằng 
các đầu nối OLYMPIAN series.  
 
Ngoài ra, Trường Trung học St. 
Stephen’s còn mua một bộ hệ 
thống micrô cầm tay không dây 
GECKO® PASSION MP 6000W / 
RP 6000 cùng với một bộ kết 
nối GECKO® TRUTH T3AL để 
nâng cao hơn nữa chất lượng 
âm thanh của địa điểm. 
 
geckoaudioph.com 
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